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أجهزة المنظمة

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

الم�صدرة  العربية  الأق��ط��ار  منظمة  تاأ�ص�صت 

بيروت  في  اأبرمت  التي  التفاقية  بموجب  للبترول 

بتاريخ 9 يناير 1968  فيما بين حكومات كل من 

المملكة العربية ال�صعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا 

)المملكة الليبية اآنذاك(. ون�صت التفاقية على اأن 

تكون مدينة الكويت مقراً لها.  

تهدف المنظمة اإلى تعاون اأع�صائها في مختلف 

اأوجه الن�صاط القت�صادي في �صناعة البترول، وتقرير الو�صائل وال�صبل 

للمحافظة على م�صالح اأع�صائها الم�صروعة في هذه ال�صناعة منفردين 

ومجتمعين، وتوحيد الجهود لتاأمين و�صول البترول اإلى اأ�صواق ا�صتهالكه 

ب�صروط عادلة ومعقولة، وتوفير الظروف المالئمة لال�صتثمار في �صناعة 

البترول في الأقطار الأع�صاء. 

وقد ان�صم اإلى ع�صوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الإمارات 

الجزائرية.   والجمهورية  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  المتحدة  العربية 

وان�صم اإليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية ال�صورية وجمهورية 

1973 جمهورية م�صر العربية، وان�صمت  اإليها في عام  العراق، وان�صم 

الجمهورية التون�صية في عام 1982 )جمدت ع�صويتها في عام 1986( 

وتجيز التفاقية ان�صمام اأية دولة عربية م�صدرة للبترول اإلى ع�صويتها 

�صريطة اأن يكون البترول م�صدراً هاما لدخلها القومي، وبموافقة ثالثة 

اأرباع اأ�صوات الدول الأع�صاء على اأن يكون من بينها اأ�صوات جميع الدول 

الأع�صاء الموؤ�ص�صة. 

• ال�شركات املنبثقة:
ال�ص����ركة  التالية:   الم�ص���تركة  الم�صروع����ات  المنظمة  عن  انبثقت 

الكويت  مدينة  ومقرها   1972 عام  في  البترول  لنقل  البحرية  العربي���ة 

في دولة الكويت، وال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري( في عام 

1973، ومقرها مملكة البحرين، وال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية 
العربية  المملكة  في  الخبر  مدينة  ومقرها   1974 عام  في  )اأبيكورب( 

ال�صعودية، وال�صركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها 

مدينة طرابل�س في دولة ليبيا.

تمار�س المنظمة ن�صاطاتها واخت�صا�صاتها من خالل اأربعة اأجهزة هي: 

المنظمة  �صيا�صات  تحدد  التي  العليا  ال�صلطة  هو  ال��وزراء:  مجل�س   •
بتوجيه ن�صاطاتها وو�صع القواعد التي ت�صير عليها. 

برفع  ويقوم  الأع�صاء  ال��دول  ممثلي  من  يتكون   : التنفيذي  المكتب   •
الميزانية  في  وينظر  المجل�س،  اإلى  واقتراحات  تو�صيات  من  يراه  ما 

الأمانة  موظفي  نظام  يقر  كما   ، ال��وزاري  للمجل�س  ويرفعها  ال�صنوية 

العامة، وت�صدر قراراته باأغلبية ثلثي اأ�صوات الأع�صاء جميعا.

والتنفيذية  والإدارية  التخطيطية  بالجوانب  ت�صطلع   : الأمانة العامة   •
لن�صاط المنظمة، وفقا للوائح وتوجيهات المجل�س. ويتولى اإدارة الأمانة 

ال��وزاري  المجل�س  من  بقرار  العام  الأمين  ويعين  ع��ام.  اأمين  العامة 

للمنظمة لفترة ثالث �صنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى. والأمين العام 

وهو  لها،  القانوني  الممثل  وهو  المنظمة،  با�صم  الر�صمي  الناطق  هو 

م�صوؤول عن مبا�صرة واجبات من�صبه اأمام المجل�س. ويقوم الأمين العام 

وجوه  كافة  على  الفعلي  والإ�صراف  وتوجيهها،  العامة  الأمانة  ب��اإدارة 

الأمين  يمار�س  مهام.  من  اإليه  المجل�س  به  يعهد  ما  وتنفيذ  ن�صاطها، 

ولل�صالح  تام  با�صتقالل  وظائفهم  العامة  الأمانة  موظفي  وكافة  العام 

الم�صترك للدول الأع�صاء. يتمتع الأمين العام والأمناء الم�صاعدون في 

اأقاليم الدول الأع�صاء بكافة الح�صانات والمتيازات الدبلوما�صية.  

اإن�صاء الهيئة الق�صائية  • الهيئة الق�شائية: تم التوقيع على بروتوكول 
لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول في مدينة الكويت بتاريخ  9 

مايو 1978 ودخل حيز النفاذ في 20 اأبريل 1980.  وللهيئة اخت�صا�س 

اتفاقية  وتطبيق  بتف�صير  تتعلق  التي  المنازعات  في  بالنظر  اإلزامي 

اإن�صاء المنظمة، والمنازعات التي تن�صاأ بين ع�صوين اأو اأكثر من اأع�صاء 

المنظمة في مجال الن�صاط البترولي.

توقيع عقد شراكة بين جمهورية العراق
والشركة العربية البحرية لنقل البترول

معالي خالد الفالح:
التعاون بين دول أوبك وروسيا مفيد لألسواق ولالقتصاد 

العالمي

تعيين معالي األستاذ/ مصطفى قيطوني 
بمنصب وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية
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اليوم العالمي 
للبيئة

4

افتتاحية العدد

   احتفلت دول العالم ومن بينها الدول الأع�صاء 

في منظم���ة الأقط���ار العربية الم�ص���درة للبترول 

)اأواب���ك( في الخام�س م���ن حزيران/ يونيو من كل 

عام باليوم العالمي للبيئة، وذلك بهدف زيادة وعي 

المجتم���ع الدولي بالمخاطر البيئي���ة الناتجة عن 

بع�س الممار�ص���ات الب�ص���رية ال�ص���ارة بالبيئة من 

اقتالع وحرق الغابات والهدر في ا�صتهالك الطاقة 

وع���دم التخل����س م���ن النفايات الخط���رة بطريقة 

اآمن���ة، وللتعبير عن تكات���ف دول العالم في حماية 

الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية على 

الم�صتوى العالمي.

لق���د حظي���ت ق�ص���ية المحافظ���ة عل���ى البيئة 

وحماي���ة الم���وارد الطبيعية باهتم���ام خا�س لدى 

دول الأوابك، حيث بادرت ومنذ �صنوات طويلة اإلى 

ان�صاء وزارات وهيئات عامة م�صتقلة معنية ب�صوؤون 

البيئة، وبذلت جهودا كبيرة لن�صر الوعي البيئي في 

المجتمع وفي كافة القطاعات ال�ص���ناعية خا�صة 

في قطاع ال�صناعة البترولية،  وقد �صهد العقدان 

ال�صابقان �صدور العديد من الت�صريعات والقوانين 

حول �ص���روط ال�صحة وال�ص���المة والبيئة في كافة 

مراحل ال�ص���ناعة البترولية، وتح�ص���ين موا�صفات 

المنتج���ات البترولي���ة، كم���ا تم تخ�ص���ي�س جوائز 

�ص���نوية ت�ص���جيعية لل�ص���ركات البترولي���ة الوطنية 

المتميزة في تح�صين الأداء البيئي.

 اأما على ال�ص���عيد الدولي فقد �صاركت الدول 

الأع�ص���اء ف���ي منظم���ة اأواب���ك في كاف���ة الجهود 

والمبادرات الدولية البيئية، كما �صاركت وبفعالية 

في المفاو�ص���ات الدولية ب�ص���اأن تغير المناخ منذ 

اعتم���اد اتفاقي���ة الأم���م المتح���دة الإطارية لتغير 
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المن���اخ، وبروتوك���ول كيوتو، و�ص���ولً اإل���ى اتفاقية 

باري�س لتغير المناخ في دي�صمبر 2015، و�صتوا�صل 

دورها للحفاظ على م�ص���الحها واإي�ص���اح مواقفها 

ف���ي ه���ذا المحفل الدولي الهام م���ع عملها الدائم 

والم�ص���تمر مع المجتمع الدولي للحفاظ على بيئة 

نظيفة خالية من اأية ملوثات.

وتق���وم الأمان���ة العام���ة وبن���اء عل���ى توجيهات 

مجل����س وزراء المنظم���ة بمتابع���ة مل���ف تطورات 

اتفاقي���ة الأم���م المتح���دة الإطارية لتغي���ر المناخ 

واإع���داد التقاري���ر الدورية ب�ص���اأنه، كما تقوم بدور 

مه���م في مج���ال تن�ص���يق الجتماعات بي���ن الدول 

الأع�ص���اء والمجموع���ة العربي���ة التابع���ة لجامعة 

الدول العربي���ة ودول مجل�س التعاون لدول الخليج 

العربي���ة ومنظمة اأوب���ك قبل واأثن���اء الجتماعات 

ال�ص���نوية لموؤتم���رات الأط���راف )COPs(.  كم���ا 

تقوم الأمانة العامة لمنظمة الأوابك ومنذ �صنوات 

طويلة باإعداد الدرا�صات المتخ�ص�صة عن ال�صحة 

وال�ص���المة والبيئة وو�ص���ائل تح�ص���ين المخرجات 

من ال�ص���ناعة النفطية، وتم اإدراج مو�ص���وع البيئة 

والتغيرات المناخية �صمن الموا�صيع الرئي�صية في 

الموؤتمرات والملتقيات المتخ�ص�ص���ة التي تنظمها 

اأوابك خا�ص���ة في موؤتمر الطاق���ة العربي وملتقى 

اأ�صا�صيات النفط والغاز. 

وعلى الرغم مما تبذل���ه الدول المنتجة للنفط 

ومن بينها الدول الأع�ص���اء في منظمة الأوابك من 

جه���ود حثيثة في حماي���ة البيئة، اإل اأن ال�ص���ناعة 

البترولي���ة ل ت���زال تواج���ه ف���ي بع����س الأحي���ان 

تحدي���ات من قبل البع�س عند الحديث عن حماية 

البيئ���ة كفر�س المزيد من ال�ص���رائب على واردات 

الوقود الأحفوري وتطبيق المزيد من ال�صيا�ص���ات 

التمييزية �صد النفط.

ول �ص���ك في اأن التو�ص���ع في ا�صتخدام م�صادر 

الطاق���ات الجدي���دة والمتج���ددة كطاق���ات مكملة 

للوقود الحفوري )النفط والغاز الطبيعي والفحم(، 

اأمر جيد ومرحب به في العديد من الدول الأع�صاء 

وت�ص���اهم في تاأمين الطلب العالمي المتزايد على 

الطاقة، كما ت�ص���جع دول المنظمة على ا�ص���تخدام 

مختل���ف اأنواع التقني���ات في �ص���ناعتها البترولية 

ومن بينها تقنية ا�صطياد غاز ثاني اأك�صيد الكربون 

وتخزين���ه )CCS(، وذل���ك انطالق���ا م���ن روؤيته���ا 

بتحقي���ق الت���وازن بي���ن حماية البيئة وال�ص���تغالل 

الأمثل لثروتها الهايدروكربونية. 

والأمان���ة العامة لمنظمة الأوابك وهي ت�ص���هد 

منا�ص���بة “الي���وم العالم���ي للبيئ���ة”، فاإنه���ا تتطلع 
باأن تثم���ر الجهود الدولية للمحافظ���ة على البيئة 

بالتو�ص���ل اإلى بيئة نظيفة اآمنة مع المحافظة على 

ا�ص���تدامة الم���وارد الطبيعي���ة على كوك���ب الأر�س 

لعق���ود واأجي���ال قادم���ة، وتوؤكد عل���ى دعم منظمة 

الأوابك لكافة الجه���ود البحثية والعلمية والعملية 

في مجال حماية البيئة م���ن كافة اأنواع الملوثات. 

وتاأم���ل ب���اأن ي�ص���هد التع���اون والتن�ص���يق وتب���ادل 

الخب���رات العلمي���ة والعملية في مج���ال البيئة بين 

الدول العربية ب�صكل خا�س ودول العالم ب�صكل عام 

المزيد من التقدم وبما ي�صاهم في تحقيق التنمية 

القت�صادية والجتماعية الم�صتدامة.
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اأجرى فخامة رئي�س الجمهورية الجزائرية 

ال�شيد/عبدالعزي�������ز بوتفليق�������ة، تعدي���اًل على 

الحكوم���ة الجزائري���ة وقد ت���م بموجبه تعيين 

معالي االأ�شتاذ/ م�شطفى قيطوني، بمن�شب 

وزي�������ر الطاق�������ة، خلف���اً لمعالي االأ�شت�������اذ/ نور 

الدين بوطرفة.  وقد بعث �صعادة الأمين العام 

لمنظمة الأوابك، االأ�شتاذ/ عبا�س علي النقي، 

ببرقي���ة تهنئ���ة با�ص���م����ه وني����اب���ة ع���ن كافة 

موظف���ي الأمانة العامة للمنظم���ة، اإلى معالي 

الأ�ص���تاذ/ م�ص���طفى قيطوني، متمنياً له دوام 

ال�صحة والعافية والتوفيق في من�صبه الجديد، 

ومتطلعاً اإلى موا�صلة التعاون وا�صتمرار الدعم 

المعه���ود م���ن الجمهورية الجزائرية لن�ص���اط 

المنظمة. 

ومن جهته فقد بعث معالي الأ�ص���تاذ/ م�ص���طفى قيطوني، ببرقية 

�ص���كر جوابية اأعرب خاللها عن امتنانه و�ص���كره، موؤكداً على حر�صه 

على تدعيم اأن�صطة المنظمة وتطوير عملها بما يخدم الدول الأع�صاء.

وفي اأول ت�ص���ريح �ص���حفي ل���ه ذكر معالي الأ�ص���تاذ/ م�ص���طفى 

قيطوني، باأن قطاع الطاقة الجزائري �صيوا�ص���ل لعب دوره الرئي�ص���ي 

لدع���م البرنامج الطموح لع�صرنة وت�ص���نيع الجزائر والذي يدخل في 

اإط���ار برنام���ج الرئي����س بوتفلي��قة، وذلك عل���ى الرغم من النخفا�س 

الحالي في اأ�ص���عار النفط.  واأ�ص����اف قائ����ال، »علينا مواجهة العديد 

من التحديات �ص���واء تعل���ق الأمر بال�صتك�ص���اف اأو الت�صويق النفطي، 

كم���ا اأنه م���ن ال�ص�������روري تل����بي���ة الطل���ب المح���ل���ي المتزايد على 

الطاق���ة«. واأك���د معاليه على حر�س بالده على تعظيم ال�ص���تفادة من 

جميع م�ص���ادر الطاقة �ص���واء كانت الحفوري���ة اأو الطاقات الجديدة 

والمتجددة.  

ي�ص���ار اإلى اأن معالي الأ�ص���تاذ/ م�ص���طفى قيطوني، حا�ص���ل على 

�صهادة مهند�س دولة، وقد �صغل عدة منا�صب في قطاع توزيع الكهرباء 

والغاز، كما �صغل من�صب رئي�س ومدير عام �صركة �صونلغاز.  

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

تعيين معالي األستاذ/ مصطفى قيطوني بمنصب
وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية

الجمهورية الجزائرية
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جمهورية العراق

بح�ص���ور معالي المهند�س جبار علي اللعيبي، وزير 

النف�������ط في جمهورية الع�������راق، وقعت ال�ص���ركة العربية 

البحرية لنقل البترول )احدى ال�صركات العربية المنبثقة 

عن الدول الأع�ص���اء في منظمة الأوابك( عقد �ص���راكة 

مع �ص���ركة الناقالت العراقية، وذلك في يوم الخمي�س 8 

يونيو 2017.

وذك���ر معال���ي المهند����س جبار عل���ي اللعيب���ي، في 

ت�صريح �صحفي ان العقد ياأتي �صمن �صل�صلة الجراءات 

الت���ي اتخذته���ا ال���وزارة للنهو����س بال�ص���ركات الوطنية 

وتطويرها والرتقاء بها الى م�ص���اف ال�صركات العالمية 

الر�ص���ينة من اجل تحقيق الهداف القت�صادية، كما ان 

العقد �ص���يعمل على تنمية وتطوير عمل �صركة الناقالت 

العراقي���ة، و�صي�ص���اهم في دعم �ص���ناعة النقل البحري 

للنفط والغاز والمنتجات الخرى في العراق.

م���ن جانبه ذك���ر ال�شي�������د/ يا�شين ال�شي�������اد، المدير 

التج�������اري لل�شركة العربية البحري�������ة لنقل البترول، ان 

اع���ادة التعاون مع �ص���ركة الناق���الت العراقية من خالل 

عق���د الم�ص���اركة الذي ت���م توقيعه �ص���وف يق���وم بتلبية 

الن�صاطات الت�ص���ويقية العراقية، و�ص���يعمل على تطوير 

وتاأهي���ل الك���وادر العراقي���ة ف�ص���ال ع���ن ذلك �ص���يمكن 

�ص���ركة الناقالت العراقية من الدخول الى �ص���وق النفط 

وبي���ع ونقل النف���ط والمنتجات النفطية والغاز ال�ص���ائل 

وم�صتقبال �صتكون هناك عمليات لنقل النفط الخام.

م���ن جهته ق���ال مدي�������ر عام �شرك�������ة ناق�������لت النفط 

العراقي�������ة ح�شي�������ن ع�������لوي ان العق���د �ص���يوفر المرونة 

لل�صادرات العراقية و�ص���يعزز من مكانة العراق الدولية 

في مج���ال النقل النفط���ي ولدينا خط���ط لتطوير عمل 

ال�ص���ركة من خالل �صراء ناقلتين ا�صافيتين، م�صيرا الى 

ان الع���راق يمتل���ك حالي���ا 4 ناقالت تعم���ل على تزويد 

الناق���الت النفطي���ة العالمية بالوقود. واأ�ص���اف عالوي 

باأن���ه وفقا للعقد �ص���تقوم ال�ص���ركة العربي���ة برفع العلم 

العراقي على الناقالت .

توقيع عقد شراكة بين جمهورية العراق
والشركة العربية البحرية لنقل البترول
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أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

المملكة العربية السعودية

معالي خالد الفالح:

التعاون بين دول أوبك وروسيا مفيد 
لألسواق ولالقتصاد العالمي

 اأك���د معالي المهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح، 

وزير الطاقة وال�شناع�������ة والثروة المعدنية في المملكة 

العربي�������ة ال�شعودية، رئي�س ال���دورة الحالية لأوبك، على 

اأهمية تعزيز روح ال�ص���راكة بين الدول الم�صدرة للنفط 

م���ن داخل وخ���ارج اأوبك لما ل���ه من اآث���ار ايجابية على 

القت�ص���اد العالم���ي، داعًي���ا الدول الت���ي تمتلك ثروات 

طبيعية اإلى التعاون ل�ص���ياغة ا�صتراتيجية من�صفة تلبي 

الأهداف من ناحية، وت�صهم في حماية مناخ الطلب على 

الطاقة على المدى الطويل، وعلى النمو القت�صادي من 

ناحية اأخرى.

واأ�صاف معاليه في كلمته التي األقاها خالل الجل�صة 

الأولى والرئي�صية في اجتماعات حوار الطاقة ال�صاد�س 

بين اأع�ص���اء منظمة البلدان الم�ص���درة للنفط )اأوبك(، 

ورو�ص���يا التحادية، التي عقدت في العا�صمة الرو�صية 

مو�صكو، يوم 31 مايو 2017، بح�صور م�صوؤولي البلدان 

الأع�صاء في المنظمة، ووزير الطاقة الرو�صي الك�صندر 

نوف���اك وقي���ادات قط���اع الطاق���ة الرو�ص���ي، ان انعقاد 

الجتم���اع للم���رة ال�صاد�ص���ة يوؤك���د الأهمي���ة المتزايدة 

للعالق���ات بين المنظمة ورو�ص���يا، والت���ي تحمل الطابع 

ال�صتراتيجي، م�صيراً اإلى اأن ال�صراكة بين رو�صيا واأوبك 

مهمة لتعزيز اأ�ص�س ال�صوق وخلق توجه اإيجابي فيها.

واأ�ش�������ار معالي�������ه اإل�������ى اأن هناك 4 مح�������ركات رئي�شية 

موؤثرة في م�شتقبل ال�شوق هي:

اأواًل: النم���و القوي في الطلب عل���ى النفط مدعوًما 

بتح�صن القت�صاد العالمي.

ثانيًا: النخفا�س الطبيعي في الحقول القديمة.

ثالثًا: انعكا�ص���ات التراجع والتاأخر في ال�صتثمارات 

البترولية الكبرى. 

رابع�������ًا: ديناميكية التعاون الجديدة بين اأوبك والدول 

غي���ر الأع�ص���اء فيه���ا بقي���ادة رو�ص���يا، للمحافظة على 

التوازن في الأ�صواق.

واختتم معاليه كلمته قائاًل “اإن العالقة القوية التي 

ن�ص���اأت بين رو�ص���يا واأوب���ك ارتقت بال�ص���وق لتكون اأكثر 

ق���وة واأقوى توجهاً اإلى م�ص���تقبل بثقة، و�ص���تظل مفيدة 

لالأ�صواق ولالقت�صاد العالمي«.
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دولة قطر

ذك���ر معال�������ي الدكتور محمد ب�������ن �شالح 

ال�شادة، وزير الطاقة وال�شناعة في دولة قطر 

خالل م�ص���اركته في منتدى الدوحة ال�ص���ابع 

ع�ص���ر الذي عقد موؤخراً في دولة قطر، باأن 

هن���اك 3 عوام���ل تح���دد مدى الت���زام الدول 

باتفاقي���ة تغير المناخي، تتمث���ل في اللتزام 

ال�صيا�ص���ي والإط���ار القانون���ي بالدول���ة اإلى 

جان���ب العامل القت�ص���ادي، مبينا اأن العامل 

القت�ص���ادي يعتب���ر العام���ل الأب���رز بين تلك 

العوامل الثالثة.

واأ�صاف معاليه قائاًل »راأينا دولً لم توقع 

على التفاقية ومع ذلك تتجه نحو ا�صتخدام 

الغ���از الطبيع���ي ب���دلً من الفحم ف���ي بع�س 

الأحيان لأ�ص���باب اقت�ص���ادية ولي�س من اأجل 

خف����س انبعاث���ات CO2، حيث م���ن المعلوم 

اأن ا�صتخدام الغاز الطبيعي ي�صمن �صدور انبعاثات اأقل 

م���ن CO2، وعل���ى النقي�س من ذل���ك هناك دول وقعت 

على التفاقية واتجهت نحو اأنواع معينة من الفحم نظرا 

لنخفا�س تكلفته«.

واأك���د معاليه اأن الغاز الطبيعي اأثب���ت كفاءته كوقود 

نظي���ف يحاف���ظ عل���ى البيئ���ة ويت�ص���م بتوفره و�ص���هولة 

الو�ص���ول اإلي���ه، كم���ا اأن كلفته لي�ص���ت عالي���ة وباإمكانه 

توليد الطاقة المطلوبة بن�ص���ف النبعاثات ال�صادرة عن 

الفح���م، موؤكداً التزام دولة قط���ر بالجهود المبذولة من 

اأجل مواجهة التغير المناخي.

كما اأ�ص���ار اإلى اأهمية العمل على تنويع �ص���لة الطاقة 

لل���دول بحيث ل تعتمد فقط عل���ى الوقود الأحفوري بل 

تت�صمن اأي�صا الطاقات المتجددة، منوها بالأبحاث التي 

تق���وم بها دولة قط���ر ودول مجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية في اإطار ت�ص���خير ا�ص���تخدام الطاقة المتجددة 

خا�ص���ة الطاقة ال�صم�ص���ية في بع�س المجالت بدل من 

الطاقة التقليدية.

وتوقع معاليه اأن يظل الوقود الأحفوري هو الم�صيطر 

في قطاع النقل خالل ال� 25 �ص���نة المقبلة م�ص���يراً اإلى 

وج���ود نح���و 1.2 مليار �ص���يارة على م�ص���توى العالم في 

الوق���ت الحال���ي، فيما �ص���يرتفع هذا العدد لي�ص���ل اإلى 

2 ملي���ار �ص���يارة بحلول 2035 واأن نح���و 90% من تلك 
ال�ص���يارات �ص���تعتمد عل���ى الوقود الحف���وري. مبيناً ان 

التكنولوجيا المتعلقة با�ص���تخدام اأنواع اأخرى من الوقود 

غير التقليدي في قطاع النقل  ل تزال في حاجة لدعم 

مادي ومعنوي من اأجل اأن تكون متاحة وممكنة.

معالي د.السادة:

دور رئيسي للوقود االحفوري في تلبية 
الطلب المستقبلي على الطاقة
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معال�������ي  رعاي�������ة  تح���ت 

ال�شي�������خ محم�������د ب�������ن خليفة 

اآل خليف�������ة وزي�������ر النفط في 

مملك�������ة البحري�������ن، عق���دت 

»الندوة الثانية الإدارة الموارد 

الب�شرية في �شناعة الطاقة« 

يوم���ي 17 و18 مايو 2017، 

تحت �صعار »تحديات الموارد 

الب�شرية ف�������ي زمن متغير في 

العالم�������ي«،  الطاق�������ة  قط�������اع 

بتنظيم م�ص���ترك م���ن الأمانة 

العامة لمنتدى الطاقة الدولي 

وبالتع���اون م���ع وزارة الطاقة 

الوطني���ة  والهيئ���ة  الرو�ص���ية 

للنفط والغاز وبدعم من تمكين، وبم�صاركة مجموعة من 

الخبراء والمتخ�ص�صين من الدول العربية والأجنبية.

وق���د ا�ص���تملت الن���دوة عل���ى العديد من الجل�ص���ات 

الحوارية التي ناق�ص���ت �ص���بل وتحديات تطوير الموارد 

الب�صرية في ال�صناعة النفطية.

وق���د خل�ص���ت جل�ص���ات الن���دوة اإل���ى مجموعة من 

الندوة الثانية إلدارة الموارد البشرية
في صناعة الطاقة

مملكة البحرين

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

ال�صتنتاجات التي اأكدت من خاللها على اأهمية مواكبة 

قط���اع �ص���ناعة الطاقة للتط���ورات في مفه���وم الموارد 

الب�صرية ، والحر�س على ت�صجيع جذب الكفاءات للقطاع 

النفطي و اختيارها على اأ�ص���ا�س الكفاءة والجدارة، كما 

اأك���دت الن���دوة على اأهمية ال�ص���تفادة م���ن الإمكانيات 

الكبيرة للتكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة .
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جمهورية مصر العربية

�ص���هد معالي المهند�س طارق الم�������ل، وزير البترول 

والث�������روة المعدنية في جمهورية م�ش�������ر العربية، توقيع 

اتف���اق لتوفير جانب من التمويل الالزم لم�ص���روع تداول 

وتخزي���ن المنتج���ات البترولي���ة والغاز الطبيع���ي بميناء 

العين ال�ص���خنة بين �صركة �صوميد وبنك الكويت الوطني 

بقيمة 300 مليون دولر.

وعقب التوقيع ذكر معالي الوزير اأن الم�صروع ياأتي 

ف���ي اإطار الجه���ود التي تبذله���ا بالده لتطوي���ر البنية 

البترولية الأ�صا�ص���ية وبما ي�ص���اهم في تحقيق م�صروع 

م�ص���ر القوم���ي لت�ص���بح مرك���زاً اإقليمياً ا�ص���تراتيجياً 

للطاقة.

واأ�ص���اف معاليه اأن هذا الم�ص���روع يج�ص���د التعاون 

والتكام���ل العرب���ي الم�ص���ترك �ص���واء من خالل �ص���ركة 

�ص���وميد التي ت�ص���ارك فيها عدة دول عربية هي، م�صر 

وال�ص���عودية والكوي���ت والإم���ارات وقط���ر، اأو من خالل 

توفير التمويل الالزم لتنفيذ الم�صروع .

من جانبه ذكر المهند�س محمد عبدالحافظ، رئي�س 

�ص���ركة �ص���وميد، اأن الم�ص���روع يت�صمن اإن�ص���اء ر�صيف 

بحرى بطول 2،4  كيلو متر ل�صتقبال وتداول المنتجات 

البترولية والغاز الطبيعي و3 مرا�ص���ي بحرية ل�صتقبال 

ناقالت الغاز الم�ص���ال والمنتج���ات البترولية المختلفة 

حتى حمولة 160 األف طن. 

 و�صي�ص���تقبل الر�ص���يف اأول ناقل���ة غاز خالل �ص���هر 

مايو 2017، كما يت�ص���من الم�ص���روع اإن�صاء م�صتودعات 

تخزينية باإجمالي �ص���عات حوالي 300 األف متر مكعب، 

وي�صتغرق تنفيذها 20 �صهراً.

بحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري

توقيع عقد بترولي بين شركة سوميد
وبنك الكويت الوطني
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ذك���ر الرئي�س التنفي�������ذي ل�شركة نف�������ط الكويت، 

ال�شي�������د/ جمال جعفر، ان ال�ص���ركة حقق���ت العديد 

م���ن النتائ���ج الهامة خالل ع���ام 2016 ، ومن اأهمها 

اكت�صاف حقلين نفطيين جديدين في �صمال الكويتي 

هم���ا عرفجي���ة وال�ص���خيبريات، كم���ا ت���م اكت�ص���اف 

كمي���ات واع���دة من النفط في كل م���ن مكمن رطاوي 

والمناقي�س ومكمن الزبير في حقل بحرة، ما ي�ص���هم 

في زيادة الفر����س لزيادة النتاج بكميات تجارية في 

الم�ص���تقبل وزيادة في المخ���زون النفطي في منطقة 

عمليات �صمالي الكويت.

واأ�ص���اف جعفر في كلمته خالل ملتقى القيادات 

النفطية ال�صنوي ال� 20 ل�صتعرا�س اإنجازات )2016 

/        2017(، اأن اإجمال���ي ع���دد الأب���راج الم�ص���تخدمة 

لحف���ر و�ص���يانة الآب���ار بلغ خ���الل ع���ام 2016 اأكثر 

م���ن 130 برجاً، بالمقارنة م���ع 97 برجاً خالل عام 

2015، لفتاً اإلى اأن ذلك يعد نمواً غير م�ص���بوق في 
تاريخ ال�صركة.

وك�ص���ف اأن معدلت اإنتاج الغاز غير الم�ص���احب 

و�ص���لت لم�ص���تويات قيا�ص���ية للمرة الأول���ى منذ بدء 

اإنت���اج الغاز غير الم�ص���احب بلغ نح���و 208 ماليين 

قدم مكعبة من الغاز يوميا في �صهر مار�س 2017.

واأ�ص���ار اإل���ى اأن اأب���رز مالم���ح خط���ة عم���ل نفط 

الكويت في العام المالي )2017/        2018( تتمثل في 

ال�ص���تمرار بتنفيذ م�ص���اريع زيادة الطاق���ة الإنتاجية 

للنف���ط الخام، وذلك طبقاً للتوجهات ال�ص���تراتيجية 

للو�صول اإلى طاقة اإنتاجية تعادل 3.65 مليون برميل 

بحل���ول 2020، وكذلك ال�ص���تمرار بتنفيذ م�ص���اريع 

زيادة النتاج ومنها ثالثة مراكز تجميع �صمال الكويت 

31.30.29 والمتوقع ت�ص���غيلهم خالل العام 2018/        
2019 للم�ص���اهمة برف���ع الطاق���ة النتاجية لمنطقة 

�صمال الكويت اإلى مليون برميل من النفط يومياً.

أخ��ب��ار ال����دول األع��ض��اء

جعفر : اكتشافات نفطية واعدة في دولة الكويت
دولة الكويت
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وقع���ت اأرامكو ال�ص���عودية ف���ي 20 مايو 

م���ع  التفاقي���ات  م���ن  مجموع���ة   2017
�ص���ركات اأمريكية كبرى في خطوة �ص���تمهد 

الطريق اأمام ال�ص���ركة لتعزي���ز اآفاق تعاونها 

مع الولي���ات المتحدة الأمريكية وت�ص���جيع 

نظيراتها الأمريكية على تنفيذ ا�ص���تثمارات 

داخ���ل المملك���ة.

وق���د ج���رت مرا�ص���م التوقي���ع عل���ى تلك 

التفاقي���ات ف���ي الريا����س بح�ص���ور خ���ادم 

الحرمين ال�ص���ريفين الملك �ص���لمان بن عبد 

العزيز اآل �ص���عود والرئي����س الأمريكي دونالد 

ترام���ب، خ���الل زيارته للمملك���ة موؤخراً، كما 

عق���دت قم���ة اأعم���ال ح�ص���رها المديروي���ن 

التنفيذي���ون ال�ص���عوديون والأمريكيون بهدف 

تعزيز اأوا�صر العالقات التاريخية الوطيدة بين 

المملكة العربية ال�صعودية والوليات المتحدة 

المتح���دة الأمريكية، وقد تم التوقع على هذه 

التفاقيات من قبل رئي�س اأرامكو ال�ص���عودية 

وكبي���ر ادارييها التنفيذيي���ن، المهند�س اأمين 

ح�صن النا�صر، ونظيره الأمريكي.

وبه���ذه المنا�ص���بة، اأ�ص���ار المهند�س اأمين 

النا�صر اإلى اأن التفاقيات التي وقعتها �صركة 

اأرامكو ال�صعودية وعددها 16 اتفاقية مع 11 

�صركة اأمريكية رائدة، بالإ�صافة اإلى اتفاقيات 

اأخ���رى مرتبط���ة بها، �صت�ص���اهم ف���ي تحقيق 

نمًوا تجارًيا اإيجابًيا وقيمة م�ص���افة تقدر في 

مجموعها بنح���و 50 مليار دولر، وذلك عبر 

�صل�ص���لة من المبادرات والم�ص���اريع والأعمال 

وال�ص���راكات في ع���دة مجالت مهم���ة، منها 

تطوير �صل�ص���لة الإمداد وتوطين ال�ص���ناعات 

المتقدمة كت�صنيع من�صات الحفر وا�صتخدام 

التقنيات الرقمية الذكية المتواكبة مع الثورة 

ال�صناعية الرابعة في مجال ا�صتخراج واإنتاج 

وت�ص���نيع النفط والغاز، بالإ�صافة اإلى توفير 

اأع���داد كبيرة م���ن فر�س العمل تع���ود بالنفع 

على المملكة والوليات المتحدة الأمريكية.

توقيع 16 اتفاقية بين

 أرامكو وشركات أمريكية رائدة

الشركات العربية



م���ن���ظ���م���ات دول���ي���ة

السنة 43 - العدد 146

عق���دت منظم���ة البل���دان الم�ص���درة للنفط 

172 ف���ي العا�ص���مة  ال����  )اأوب���ك( اجتماعه���ا 

 ،2017 25 ماي���و  النم�ص���اوية فيين���ا، بتاري���خ 

برئا�ص���ة معالي المهند�س خال���د بن عبدالعزيز 

والث���روة  وال�ص���ناعة  الطاق���ة  وزي���ر  الفال���ح، 

المعدني���ة ف���ي المملك���ة العربي���ة ال�ص���عودية، 

رئي�س الدورة الحالية للمنظمة. وقد تم وخالل 

الجتم���اع التف���اق على تمديد اتف���اق تخفي�س 

انتاج النف���ط المعمول به حالياً منذ يناير حتى 

يونيو 2017، وذلك لمدة ت�ص���عة اأ�صهر ا�صافية 

تنتهي بنهاية مار�س 2018.

ت���ال ذلك اجتماع مغلق، �ص���ّم بالإ�ص���افة اإلى 

الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك، الدول المنتجة 

من خارجها الم�صاركة في التفاقية، والتي دعمت 

بدورها هذا التمديد ووافقت على الن�صمام له.

م���ن جهة ثاني���ة، وافقت الدول الأع�ص���اء في 

منظم���ة اأوبك عل���ى قبول طل���ب جمهورية غينيا 

ال�صتوائية الن�صمام لدول منظمة الأوبك، وبهذا 

اأقّر الموؤتمر ع�صوية غينيا ال�صتوائية، واعتبارها 

ع�ص���واً جديداً في المنظمة، لي�صل عدد اأع�صاء 

المنظمة اإلى 14 دولة.

تمديد اتفاق تخفيض انتاج النفط للدول المنتجة 
للنفط من داخل وخارج أوبك
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أن��ش��ط��ة ال��م��ن��ظ��م��ة

األسبوع العربي األول للتنمية المستدامة 
تلبي�������ة لدعوة معالي االأمين العام لجامعة ال�������دول العربية �شاركت االأمانة العامة 

في فعاليات »االأ�شبوع العربي االأول للتنمية الم�شتدامة« الذي عقد خلل الفترة من 

14 – 2017/5/17 برعاي�������ة كريمة من فخامة الرئي��������س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 
جمهورية م�شر العربية، تم تنظيم هذا الحدث الهام من قبل االأمانة العامة لجامعة 

الدول العربية بالتعاون مع وزارة اال�شتثمار والتعاون الدولي بجمهورية م�شر العربية، 

والبنك الدولي، وبرنام�������ج االأمم المتحدة االإنمائي )رئي�س مجموعة االأمم المتحدة 

االإنمائية(. وقد مثل االأمانة العامة في هذا االجتماع ال�شيد عبدالفتاح دندي، مدير 

االإدارة االقت�شادية. 

ه���دف عق���د الأ�ص���بوع العرب���ي 

الأول للتنمية الم�صتدامة اإلى توفير 

اإطار لحوار رفيع الم�صتوى لمناق�صة 

وعر�س �صبل توحيد الجهود العربية 

الرامي���ة اإل���ى دع���م خط���ط تحقيق 

اأه���داف التنمي���ة الم�ص���تدامة ف���ي 

المنطقة العربي���ة من خالل مالقاة 

الخطة الأممية ف���ي روؤيتها للتعامل 

مع ق�صايا التنمية الم�صتدامة، وذلك 

على الم�ص���توى العربي، وا�صتك�صاف 

التحديات وا�صت�ص���راف الفر�س في 

تحقي���ق اأب���رز الأهداف الت���ي يتعلق 

بها م�ص���تقبل المجتمع���ات العربية.  

وتوفي���ر اإط���ار عربي جام���ع للبحث 

في ق�ص���ايا التنمية الم�ص���تدامة في 

الوطن العربي.  كما هدف الإجتماع 

اأي�صاً اإلى ا�ص���تقطاب اأكبر عدد من 

الع���رب  والمتحدثي���ن  الم�ص���اركين 

والأجانب من كافة اأطياف المجتمع 

وذل���ك تفعي���اًل لمبداأ ال�ص���راكة من 

اأجل التنمية. 

وتناول الأ�ص���بوع العربي للتنمية 

الم�صتدامة العديد من الق�صايا التي 

تهم المنطقة العربية في اإطار متابعة 
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تنفي���ذ خطة التنمية الم�ص���تدامة 

2030، والتي من �ص���منها ترابط 
مخاطر المناخ، والمناخ وا�صتدامة 

البيئ���ة: روؤي���ة متكامل���ة، وجل�ص���ة 

ح���وار مبادرة الترابط مع مخاطر 

المناخ، والطاقة – �صبكات الربط 

الكهربائي، وترابط المياه والغذاء 

والطاقة. بالإ�ص���افة اإلى الق�صايا 

المتعلق���ة بتعزي���ز ال�ص���لم والأمن 

والعدال���ة، وتمكين المراأة وحماية 

الطفل والأ�صرة، والت�صنيع ال�صامل 

القت�ص���ادي  والنم���و  الم�ص���تدام 

والبني���ة التحتية. والأم���ن المائي 

والغذائي في اإط���ار خطة 2030 

ودور  العربي���ة.  المنطق���ة  ف���ي 

المجتم���ع المدني في تنفيذ خطة 

التنمية الم�صتدامة 2030. 

 وفي ختام فعالي�������ات االأ�شبوع 

العربي االأول للتنمية الم�شتدامة 

اأ�شدر الم�شارك�������ون بيانًا ختاميًا، 

ت���م التاأكي���د في���ه عل���ى �ص���رورة 

تبن���ي المخرج���ات الت���ي خل����س 

اإليه���ا الأ�ص���بوع العرب���ي للتنمي���ة 

الم�ص���تدامة والتي كان من اأهمها 

�ص���رورة العمل عل���ى تنويع هياكل 

الإنت���اج بالدول العربي���ة من اأجل 

المحافظ���ة على ا�ص���تدامة النمو، 

و�ص���رورة الرتقاء بمناخ الأعمال 

بالدول العربي���ة لخلق بيئة عربية 

الوطني���ة  لال�ص���تثمارات  جاذب���ة 

والدولي���ة. واأهمي���ة متابعة تنفيذ 

اليكولوجية  الحماي���ة  اتفاقي���ات 

ودعم جهود تخفي���ف اآثار تدهور 

الأرا�ص���ي لم���ا ت�ص���كله م���ن تحد 

وبيئ���ي،  واجتماع���ي  اقت�ص���ادي 

والعم���ل م���ن اأجل تقلي���ل مخاطر 

ال�ص���لبية  وانعكا�ص���اتها  المن���اخ 

التنمي���ة  اأه���داف  تحقي���ق  عل���ى 

الم�صتدامة. 

�ص���اركت الأمانة العامة في اجتماع فريق الخبراء حول »ر�صد التقدم 

المح���رز نح���و الطاقة الم�ص���تدامة – اآف���اق التنمية الم�ص���تدامة 2030 

ف���ي المنطقة العربية« ال���ذي نظمته  لجنة الأمم المتحدة القت�ص���ادية 

والجتماعي���ة لغرب���ي اآ�ص���يا )ESCWA(، بالقاه���رة، جمهورية م�ص���ر 

العربي���ة خالل الفت���رة 14-15 مايو 2017. وقد مثل الأمانة العامة في 

هذا الجتماع ال�صيد الطاهر الزيتوني، محلل طاقة، الإدارة القت�صادية. 

�ص���ارك في الجتماع وفود من 13 دولة عربية وممثلين عن منظمات 

وهيئ���ات عربي���ة ودولي���ة. ين���درج اجتماع فري���ق الخبراء �ص���من الإطار 

ال�ص���تراتيجي للجن���ة الأمم المتح���دة القت�ص���ادية والجتماعية لغربي 

اآ�ص���يا )الإ�صكوا( ب�صاأن تعزيز قدرة حكومات الدول الأع�صاء على تعميم 

اأهداف التنمية الم�صتدامة المت�صلة بالطاقة واتفاق باري�س في خططها 

الإنمائية الوطنية وم�صاعدتها على اإثبات التقدم المحرز، وو�صع وتنفيذ 

خطط عمل للطاقة الم�صتدامة، ومراقبة التنفيذ الفعلي لتلك الخطط.

يندرج اجتماع فريق الخبراء �صمن الإطار ال�صتراتيجي للجنة الأمم 

المتحدة القت�ص���ادية والجتماعية لغربي اآ�ص���يا )الإ�صكوا( ب�صاأن تعزيز 

قدرة حكومات الدول الأع�ص���اء على تعميم اأهداف التنمية الم�ص���تدامة 

المت�ص���لة بالطاق���ة واتف���اق باري����س ف���ي خططه���ا الإنمائي���ة الوطني���ة 

وم�ص���اعدتها عل���ى اإثب���ات التقدم المحرز، وو�ص���ع وتنفي���ذ خطط عمل 

للطاقة الم�صتدامة، ومراقبة التنفيذ الفعلي لتلك الخطط.

وم���ن المح���اور التي تم التداول ب�ص���اأنها متابعة التق���دم نحو الطاقة 

الم�ص���تدامة في المنطقة العربي���ة، ومتابعة اأن�ص���طة المنظمات الدولية 

ب�ص���اأن الطاقة الم�صتدامة، و مناق�صة تحديات �صيا�صة الطاقة والدرو�س 

الم�ص���تفادة، وتجارب الدول حول �صيا�صات الطاقة والتقدم المحرز نحو 

الطاقة الم�صتدامة.

وقدم ممثل الأمانة العامة ورقة عمل بعنوان »جهود واأن�ص���طة الدول  

الأع�ص���اء ف���ي اأوابك ب�ص���اأن الطاقة الم�ص���تدامة: الفر����س والتحديات« 

حيث قدمت الورقة لمحة �ص���ريعة حول الموؤ�ص���رات الرئي�ص���ية المتعلقة 

بالطاقة في الدول الأع�ص���اء بمنظمة اأوابك وموقعها في اأ�صواق الطاقة 

العالمي���ة، والفر�س والتحدي���ات التي تواجه الدول الأع�ص���اء في اأوابك 

ف���ي كيفية تمكين التحول اإلى م�ص���ار م�ص���تدام في التعام���ل مع الطاقة، 

وارتباطه���ا باأهداف خطة التنمية الم�ص���تدامة 2030، كما ا�صتعر�ص���ت 

الورقة بع�س جهود واأن�ص���طة منظمة اأوابك ودولها الأع�ص���اء في مجال 

الطاقة الم�صتدامة.

اجتماع فريق الخبراء حول »رصد التقدم المحرز نحو الطاقة 
المستدامة – التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية« 
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التط���ورات البت����رولي��ة

18

التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء*

*اإعداد االإدارة االقت�شادية

• ارتفع المعدل ال�شهري الأ�شعار �شلة اأوبك بن�صبة 2.1% )1.1 دولر للبرميل( مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 51.4 دولر للبرميل خالل �صهر اأبريل 2017.	

• ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 0.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.4% لي�صل اإلى 97.9 مليون ب/ي.	

• انخف�شت الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 0.3 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.3% لت�صل اإلى 98 مليون ب/ي.	

• ارتفع اإنتاج الواليات المتحدة من النفط ال�شخري خالل �صهر اأبريل 2017 بنحو 1.8% ليبلغ حوالي 5 مليون ب/ي، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة بنحو 45 حفارة 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق ليبلغ 619 حفارة.

• انخف�شت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام خالل �صهر مار�س 2017 بنحو 2.9% لتبلغ 7.9 مليون ب/ي، كما انخف�شت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 	

4.1% لتبلغ حوالى 2.2 مليون ب/ي.
• انخف�س المخزون التجاري النفطي في الدول ال�شناعية خالل �صهر مار�س 2017 بحوالي 34 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3025 مليون برميل، وانخف�س 	

المخزون االإ�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب اأفريقيا وال�صين بحوالي 3 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1878 مليون برميل.

• ارتفع المتو�شط ال�شهري لل�شعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق الأمريكي خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 0.22 دولر لكل مليون )و ح ب( 	

مقارنة بال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 3.10 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

• انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في اليابان خالل �صهر مار�س 2017 مقدار 0.1 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.70 دولر لكل مليون )و 	

ح ب(، و انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 7.79 دولر لكل مليون )و ح ب(، 

كما انخف�س متو�شط اأ�شعار ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في ال�شين بمقدار 0.09 دولر لكل مليون )و ح ب(، لي�صل اإلى 6.89 دولر لكل مليون )و ح ب(.

• بلغت �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى اليابان و كوريا الجنوبية وال�شين حوالى 3.416 مليون طن خالل �صهر مار�س 2017، م�صتاأثرة بح�صة %25 	

من الإجمالى.

املوؤ�شرات الرئي�شية

أوال : أسواق النفط

– الأ�شعار  1

1-1 اأ�شعار النفط الخام
 ،2017 اأبريل  الأول من �صهر  الأ�صبوع  ارتفاعاً خالل  اأوبك  الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة  المعدل   �صهد 

م�صجاًل 51.6 دولر للبرميل، ثم وا�صل ارتفاعه بعد ذلك لي�صل اإلى اأعلى م�صتوياته خالل ال�صهر وهو 

53.4 دولر للبرميل خالل الأ�صبوع الثاني، قبل اأن يتراجع بعد ذلك لي�صل اإلى 49.4 دولر للبرميل خالل 
الأ�صبوع الرابع من ال�صهر، كما يو�صح ال�صكل )1(: 

 1.1 بمقدار  ارتفاعاً   2017 اأبريل  �صهر  خالل  اأوبك  خامات  �صلة  لأ�صعار  ال�صهري  المعدل  �صهد 

دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 2.1%، لي�صل اإلى 51.4 دولر للبرميل، م�صجال 

بذلك ارتفاعاً بنحو 13.5 دولر 

 %35.7 بن�صبة  اأي  للبرميل، 

خالل  الم�صجل  بمعدله  مقارنة 

ال�����ص��ه��ر ال��م��م��اث��ل م���ن ال��ع��ام 

ال��م��ا���ص��ي. وق���د ك���ان ل��ك��ل من 

اتفاق  تمديد  ب�صاأن  التوقعات 

تو�صلت  ال���ذي  الإن��ت��اج  خف�س 

اإليه الدول الأع�صاء في منظمة 

اأوبك مع عدد من الدول المنتجة 

نهاية  حتى  خارجها  من  للنفط 

الإم��دادات  وتعطل   ،2017 عام 

من نيجيريا وليبيا وبحر ال�صمال، 

دوراً رئي�صياً في ارتفاع الأ�صعار 

خالل �صهر اأبريل 2017.

 )1( ال�����ج�����دول  وي���و����ص���ح 

اأ�صعار  في  التغير   )2( وال�صكل 

بال�صهر  م��ق��ارن��ة  اأوب�����ك،  �صلة 

من  المماثل  بال�صهر  و  ال�صابق، 

العام ال�صابق:

المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك،  2017-2016  الشكل - 1:
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اأبريل مار�س فرباير
يناير

2017 دي�شمرب نوفمرب اأكتوبر �شبتمرب اغ�شط�س يوليو يونيو مايو
اأبريل

2016

51.4 50.3 53.4 52.4 51.7 43.2 47.9 42.9 43.1 42.7 45.8 43.2 37.9 �صعر �صلة اأوبك

1.1 (3.1) 1.0 0.7 8.5 (4.7) 5.0 (0.2) 0.4 (3.1) 2.6 5.4 3.2 التغري عن ال�صهر ال�صابق

13.5 15.7 24.7 25.9 18.1 2.8 2.8 (1.9) (2.4) (11.5) (14.4) (19.0) (19.4) التغري عن ال�صهر املماثل من العام ال�صابق

مالحظة: ت�صم �صلة اأوبك، اعتبارا من 16 يونيو 2005 ، اإحدى ع�صر نوعاً من النفط الخام بدل من ال�صبعة خامات ال�صابقة . وتمثل ال�صلة الجديدة خامات الدول الأع�صاء 

مقّومة وفقاً لأوزان ترجيحية تاأخذ في العتبار اإنتاج و�صادرات الدول الأع�صاء. واعتبارا من بداية يناير 2007 اأ�صيف خام غيرا�صول النغولي اإلى �صلة اأوبك الجديدة، 

و في منت�صف �صهر اأكتوبر 2007 اأ�صيف خام اأورينت الإكوادوري، وفي يناير 2009 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي، وفي يناير 2016 تم ا�صافة الخام الندوني�صي من 

جديد، وفي يوليو 2016 اأ�صيف الخام الجابوني، وفي يناير 2017 تم  ا�صتثناء الخام الندوني�صي من �صلة اأوبك، لت�صبح تتاألف من 13 نوع من النفط الخام.

التغير في أسعار سلة أوبك، 2016-2017                                    )دوالر/برميل(

التغير في أسعار سلة أوبك، 2017-2016 

الجدول - 1 

الشكل - 2 

يو�صح الجدول )3( في الملحق الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك و بع�س النفوط الأخرى 

للفترة   2015 - 2017.

1-2  االأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية

- الخليج االأمريكي

ارتفعت الأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل �صهر اأبريل 2017 بنحو 6 دولر 

للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 8.5% لت�صل اإلى 76.3 دولر للبرميل، 

كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1.6 دولر للبرميل اأي بن�صبة 2.7% لتبلغ 60 دولر 

للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 1.3 دولر للبرميل اأي بن�صبة 3% لتبلغ 

44.6 دولر للبرميل.

)دوالر/برميل(
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-  �شوق روتردام

اأبريل  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  �صهدت 

2017 بنحو 5.3 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 7.6% لت�صل اإلى 
بن�صبة  اأي  للبرميل  دولر   1.9 اأ�صعار زيت الغاز بنحو  75.4 دولر للبرميل،  كما ارتفعت 
3.1% لتبلغ 64.1 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالى 2.1 دولر للبرميل 

اأي بن�صبة 4.7% لتبلغ 47 دولر للبرميل.

-  �شوق حو�س البحر المتو�شط

اأبريل  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  �صهدت 

لت�صل   %8.8 بن�صبة  اأي  ال�صابق  ال�صهر  باأ�صعار  مقارنة  للبرميل  دولر   5.5 بنحو   2017
اإلى 68.1 دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 2.2 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

3.5% لتبلغ 65.4 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 1.8 دولر للبرميل 
اأي بن�صبة 3.9% لتبلغ 48 دولر للبرميل.

-  �شوق �شنغافورة

اأبريل  �صهر  م�صتوياتها خالل  في  ارتفاعاً  الممتاز  للغازولين  الفورية  الأ�صعار  �صهدت 

2017 بنحو 3.4 دولر للبرميل مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق اأي بن�صبة 5.3% لت�صل اإلى 
67.7 دولر للبرميل، كما ارتفعت اأ�صعار زيت الغاز بنحو 1.9 دولر للبرميل اأي بن�صبة %3 
لتبلغ 65 دولر للبرميل، وارتفعت اأ�صعار زيت الوقود بحوالي 1.8 دولر للبرميل اأي بن�صبة 

3.6% لتبلغ 52.5 دولر للبرميل.
  ويو�صح ال�صكل )3( المعدل ال�صهري لالأ�صعار الفورية للغازولين الممتاز خالل الفترة 

من اأبريل 2016 اإلى اأبريل 2017 في الأ�صواق الرئي�صية الأربعة: 

المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين الممتاز، 2017-2016 الشكل - 3 

للمنتجات  الفورية  لالأ�صعار  ال�صهري  المتو�صط  الملحق  في   )4( الجدول  يو�صح  كما 

النفطية في الأ�صواق المختلفة خالل الفترة )2017-2015(. 

)دوالر/برميل(
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الشكل - 4  )نقطة على المقياس العالمي ( )*(المعدل الشهري ألسعار شحن النفط الخام، 2017-2016

1-3 اأ�شعار �شحن النفط الخام 

ارتفعت اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط  اإلى اتجاه ال�صرق 

)للناقالت الكبيرة بحمولة 230 – 280 األف طن �صاكن( خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 

12 نقطة مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 22.6% م�صجلة 65 نقطة على المقيا�س 
اإلى  اأ�صعار �صحن النفط الخام المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط   العالمي، كما ارتفعت 

نقاط   6 بمقدار  �صاكن(  األف طن   285  –  270 بحمولة  الكبيرة  )للناقالت  الغرب  اتجاه 

مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 21.4% م�صجلة 34 نقطة على المقيا�س العالمي. 

بينما انخف�صت اأ�صعار �صحن النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س المتو�صط 

9 نقاط مقارنة  األف طن �صاكن( بمقدار  اأو متو�صطة الحجم  )80-85  بناقالت �صغيرة 

باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، اأي بن�صبة 8% م�صجلة 104 نقطة على المقيا�س العالمي. 

في  العالمى(  المقيا�س  على  )نقطة  الخام  النفط  �صحن  اأ�صعار   )4( ال�صكل  ويو�صح 

التجاهات المختلفة خالل الفترة من �صهر اأبريل 2016 اإلى �صهر اأبريل 2017: 

1-4 اأ�شعار �شحن المنتجات النفطية 

اإلى  الأو�صط   ال�صرق  المنقولة من موانئ  النفطية  المنتجات  اأ�صعار �صحن  انخف�شت 

 2017 اأبريل  �صهر  �صاكن( خالل  األف طن   35  –  30 )للناقالت بحمولة  ال�صرق   اتجاه  

بمقدار 19 نقطة ،اأي بن�صبة 15.1% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، م�صجلة 107 نقطة 

 .)World Scale( على المقيا�س العالمي

كما انخف�شت اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية المنقولة داخل منطقة البحر الأبي�س 

المتو�صط )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( خالل �صهر اأبريل 2017  بمقدار 

16 نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 7.9% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل اإلى 

)*( المقيا�س العالمي )WS- World Scale( هو طريقة م�صتخدمة لحت�صاب اأ�صعار ال�صحن، حيث اأن نقطة على المقيا�س العالمي تعني 1% من �صعر النقل القيا�صي لذلك التجاه 

في كتاب World Scale الذي ين�صر �صنويا، ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل WS 100 – لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.
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م�صتوى 187 نقطة، وانخف�شت اأي�صاً اأ�صعار �صحن المنتجات النفطية المنقولة من البحر 

المتو�صط اإلى �صمال غرب اأوروبا )للناقالت بحمولة 30 – 35 األف طن �صاكن( بمقدار 16 

نقطة على المقيا�س العالمي، اأي بن�صبة 7.5% مقارنة باأ�صعار ال�صهر ال�صابق، لت�صل اإلى 

م�صتوى 197 نقطة.

المختلفة خالل  التجاهات  في  النفطية  المنتجات  �صحن  اأ�صعار   )5( ال�صكل  ويو�صح 

الفترة من �صهر  اأبريل 2016 اإلى �صهر اأبريل 2017.

)نقطة على المقياس العالمي ( المعدل الشهري ألسعار شحن المنتجات النفطية، 2017-2016 

يو�صح الجدولن )5( و )6( في الملحق اتجاهات اأ�صعار �صحن كل من النفط الخام و 

المنتجات النفطية للفترة 2015- 2017.

2 - العر�س و الطلب  

ت�صير التقديرات الأولية المتعلقة باإجمالي الطلب العالمي على النفط خالل �صهر اأبريل 

2017 اإل�ى ارتفاعه بمقدار 0.4 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.4% مقارنة بم�صتويات ال�صهر 
ال�صابق لي�صل اإل�ى 97.9 مليون ب/ي، وهو م�صتوى مرتفع بحوالي 1.6 مليون ب/ي مقارنة 

بال�صهر المناظر من العام ال�صابق.

انخف�س طلب مجموعة الدول ال�شناعية خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 0.6 مليون 

ب/ي، اأي بن�صبة 1.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 46.3 مليون ب/ي، 

مرتفعاً بحوالى 0.2 مليون ب/ي مقارنة بال�صهر المناظر من العام الما�صي، بينما ارتفع 

طلب بقية دول العالم االأخ��رى بمقدار 1 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 2% مقارنة بم�صتويات 

مقارنة  مليون ب/ي   1.4 بحوالي  مرتفعاً  مليون ب/ي،   51.6 اإلى  لي�صل  ال�صابق  ال�صهر 

بال�صهر المناظر من العام الما�صي.

الشكل - 5 
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Energy Intelligence Briefing May 9  2017 ،:امل�صدر

بينما ت�صير التقديرات الأولية اإلى انخفا�س الكميات المعرو�شة من النفط خالل �صهر 

اأبريل 2017 بمقدار 0.3 مليون ب/ي، اأي بن�صبة 0.3% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق 

بال�صهر  مقارنة  ب/ي  مليون   1.5 بحوالي  ارتفاعاً  م�صكلة  ب/ي،  مليون   98 اإل�ى  لت�صل 

المناظر من العام ال�صابق.

النفط  اأوبك من  الأع�صاء في  الدول  اإمدادات  انخف�صت  المجموعات،  وعلى م�صتوى 

الخام و �صوائل الغاز الطبيعي خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 0.3 مليون ب/ي اأي بن�صبة 

0.8% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لت�صل اإلى 38.1 مليون ب/ي، م�صكلة انخفا�صاً 
اإجمالى  ا�صتقر  بينما  ال�صابق،  العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  مليون ب/ي   0.5 بنحو 

الم�صتوى  نف�س  2017 عند  اأبريل  �صهر  اأوب��ك خالل  المنتجة من خارج  ال��دول  اإم��دادات 

الم�صجل خالل ال�صهر ال�صابق وهو 59.9 مليون ب/ي، م�صكلة ارتفاعاً بنحو 2 مليون ب/ي 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق. 

وتظهر البيانات الأولية لم�صتويات الطلب والعر�س من النفط الخام خالل �صهر اأبريل 

2017 فائ�س قدره 0.2 مليون ب/ي، مقارنة بفائ�س قدره 0.7 مليون ب/ي خالل ال�صهر 
ال�صابق وفائ�س قدره 0.3 مليون ب/ي خالل ال�صهر المماثل من العام ال�صابق ،وذلك كما 

يت�صح من الجدول )2( وال�صكل )6(: 

موازنة العرض والطلب على النفط  الجدول - 2 

التغري عن

اأبريل 2016

اأبريل

2016
التغري عن

مار�س 2017

مار�س

2017
اأبريل

2017

0.2 46.1 -0.6 46.9 46.3 طلب الدول ال�شناعية

1.4 50.2 1.0 50.6 51.6 باقي دول العامل

1.6 96.3 0.4 97.5 97.9 اإجمايل الطلب العاملي

-0.5 38.6 -0.3 38.4 38.1  اإمدادات اأوبك

-0.6 32.0 -0.2 31.6 31.4 نفط خام

0.1 6.6 -0.1 6.8 6.7 �شوائل الغاز و متكثفات

1.8 55.6 0.0 57.4 57.4 اإمدادات من خارج اأوبك

0.2 2.3 0.0 2.5 2.5 عوائد التكرير

1.5 96.5 -0.3 98.3 98.0 اإجمايل العر�س العاملي

0.3 0.7 0.2 املوازنة

 )مليون برميل/ اليوم(
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للفترة  للنفط   العالمي  والعر�س  الطلب  م�صتويات   )8( و   )7( الجدولن  يو�صح 

.2017 -2015

• اإنتاج النفط ال�شخري فى الواليات المتحدة االأمريكية 	

ارتفع اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�صخري خالل �صهر اأبريل 2017 

 5.172 ليبلغ  ال�صابق  ال�صهر  بم�صتويات  1.8% مقارنة  بن�صبة  اأى  األف ب/ي   94 بحوالى 

العام  من  المناظر  بال�صهر  مقارنة  ب/ي  األف   219 بنحو  ارتفاعاً  م�صكاًل  ب/ي،  مليون 

ال�صابق، كما ارتفع عدد الحفارات العاملة خالل �صهر اأبريل 2017 بنحو 45 حفارة مقارنة 

338 حفارة  619 حفارة، وهو م�صتوى مرتفع بنحو  اإلى  ال�صابق لي�صل  ال�صهر  بم�صتويات 

مقارنة بال�صهر المناظر من العام ال�صابق ،وذلك كما يت�صح من الجدول )3( وال�صكل )7(: 

 )مليون ب/ي ( العرض والطلب العالمي على النفط 

الجدول - 3 إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية *

EIA، Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions، April  2017 :امل�صدر

* ميثل اإنتاج �صبع مناطق رئي�صية والتي �صكلت نحو 92% من النمو فى اإنتاج النفط املحلى فى الوليات املتحدة الأمريكية خالل

.  Utica، Permian، Niobrara، Marcellus، Haynesville، Eagle Ford، Bakken، الفرتة 2011- 2014 وهى 

شكل - 6 

التغري عن

اأبريل 2016

اأبريل

2016
التغري عن

مار�س 2017

مار�س

2017
اأبريل

2017

0.219 4.953 0.094 5.078 5.172 اإنتاج النفط ال�شخري

338 281 45 574 619 عدد احلفارات العاملة )حفارة(

  )مليون برميل / اليوم ( 
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3 -  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية

الواليات المتحدة االأمريكية 

مار�س  �صهر  الخام خالل  النفط  من  االأمريكية  المتحدة  الواليات  واردات  انخف�صت 

مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ  2017 بحوالى 238 األف ب/ي اأى بن�صبة %2.9 
نحو 7.9 مليون ب/ي، كما انخف�صت وارداتها من المنتجات النفطية بحوالى 93 األف ب/ي 

اأى بن�صبة 4.1% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالي 2.2 مليون ب/ي. 

الخام خالل  النفط  المتحدة من  الوليات  انخف�صت �صادرات  ال�صادرات،  وعلى جانب 

ال�صهر  بم�صتويات  مقارنة   %19.1 بن�صبة  اأى  األف ب/ي   168 2017 بحوالى  �صهر مار�س 

ال�صابق لتبلغ 713 األف ب/ي، بينما ارتفعت �صادراتها من المنتجات النفطية بحوالى 125 

األف ب/ي اأى بن�صبة 2.6% مقارنة بم�صتويات ال�صهر ال�صابق لتبلغ حوالى 4.9 مليون ب/ي. 

وبذلك انخف�س �صافي الواردات النفطية للوليات المتحدة خالل �صهر مار�س 2017 بحوالي 

288 األف ب/ي، اأي بن�صبة 6% مقارنة مع ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 4.5 مليون ب/ي.
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود الرئي�صي للوليات المتحدة بالنفط 

الخام بن�صبة 44% من اجمالي واردات الأخيرة منه، تليها المملكة العربية ال�صعودية بن�صبة 

16% ثم فنزويال بن�صبة 9%، بينما ا�صتحوذت الدول الأع�صاء في منظمة اأوبك على حوالي 
40% من اإجمالي واردات النفط الخام للوليات المتحدة الأمريكية. 

اليابان 

انخف�صت واردات اليابان من النفط الخام خالل �صهر مار�س 2017 بحوالي 336 

كما  مليون ب/ي،   3.2 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %9 بن�صبة  اأي  ب/ي،  األف 

انخف�صت الواردات اليابانية من المنتجات النفطية بحوالى 108 األف ب/ي، اأي بن�صبة 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 534 األف ب/ي، وهو اأقل م�صتوى لها منذ   %16.8
�صهر اأكتوبر 2016.

إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  )مليون ب/ي ( شكل - 7 
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النفطية خالل �صهر  المنتجات  اليابان من  ارتفعت �صادرات  ال�صادرات،  وعلى جانب 

مار�س 2017 بنحو 20 األف ب/ي، اأي بن�صبة 3.5% لتبلغ 589 األف ب/ي. وبذلك انخف�س 

اأي  األف ب/ي،  �صافي الواردات النفطية لليابان خالل �صهر مار�س 2017 بحوالي 464 

بن�صبة 13% لي�صل اإلى 3.1 مليون ب/ي.

وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي المملكة العربية ال�صعودية في المرتبة الأولى بن�صبة 

42% من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام، تليها المارات العربية المتحدة بن�صبة 
23% ثم قطر بحوالى %9 . 

ال�شين 

ارتفعت واردات ال�شين من النفط الخام خالل �صهر مار�س 2017 بحوالي 889 األف 

بينما  ب/ي،  مليون   9.2 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %10.8 بن�صبة  اأي  ب/ي،  

انخف�صت الواردات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالى 84 األف ب/ي، اأي بن�صبة %6 

بالمقارنة مع ال�صهر ال�صابق لتبلغ 1.3 مليون ب/ي.

وعلى جانب ال�صادرات، بلغت ال�صادرات ال�صينية من النفط الخام حوالي 292 األف 

ب/ي، وانخف�صت ال�صادرات ال�صينية من المنتجات النفطية بحوالي 13 األف ب/ي، اأي 

�صافي  بلغ  وبذلك  ب/ي.  مليون   1.2 لتبلغ  ال�صابق  ال�صهر  مع  بالمقارنة   %1.1 بن�صبة 

الواردات النفطية ال�صينية خالل �صهر مار�س 2017 حوالي 9 مليون ب/ي مرتفعة بنحو 

6.4% عن م�صتوياتها لل�صهر ال�صابق. 
وبالن�صبة لم�صادر الواردات، تاأتي رو�صيا في المرتبة الأولى بن�صبة 12% من اإجمالي 

واردات ال�صين من النفط الخام، تليها اأنجول ثم المملكة العربية ال�صعودية.

ويو�صح الجدول )4( �صافي الواردات )ال�صادرات( من النفط الخام والمنتجات النفطية 

للوليات المتحدة واليابان وال�صين خالل �صهر مار�س 2017 مقارنة بال�صهر ال�صابق.

)مليون برميل / اليوم (  الجدول - 4

امل�صدر : التقرير ال�صهري ملنظمة اأوبك، اأعداد خمتلفة 2017.

4 - المخزون 

مار�س  �صهر  ال�شناعية خالل  ال��دول  في  النفطي  التجاري  المخزون  اإجمالي  انخف�س 

وهو  3025 مليون برميل،  اإلى  ال�صابق لي�صل  ال�صهر  34 مليون برميل عن  2017 بحوالي 
م�صتوى مرتفع بنحو 11 مليون برميل عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي، يذكر 

اأن اإجمالي المخزون التجاري من النفط الخام  في الدول ال�شناعية قد ارتفع خالل �صهر 

اإلى 1235 مليون برميل،  5 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل  مار�س 2017 بحوالي 

بينما انخف�س اإجمالي مخزونها التجاري من المنتجات النفطية بحوالي 39 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صل اإلى 1790 مليون برميل.

املنتجات النفطية النفط اخلام

التغري عن

فرباير 2017

فرباير

 2017
مار�س

 2017
التغري عن

فرباير 2017

فرباير

 2017
مار�س

 2017

0.217 - 2.534 - 2.751 - 0.069 - 7.303 7.234 الواليات املتحدة االأمريكية

0.128 - 0.072 0.056 - 0.336 - 3.539 3.203 اليابان

0.072 - 0.137 0.065 0.611 8.295 8.906 ال�شني

 صافي الواردات)الصادرات( النفطية في الواليات المتحدة واليابان والصين
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 وقد انخف�س المخزون التجاري النفطي في االأمريكتين بحوالى 11 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1610 مليون برميل، منها 694 مليون برميل من النفط الخام 

الدول  النفطي في  التجاري  المخزون  انخف�س  كما  المنتجات،  من  برميل  مليون   916 و 

االأوروبية بحوالى 12 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 1014 مليون برميل، 

وانخف�س  المنتجات،  برميل من  مليون   659 و  الخام  النفط  برميل من  مليون   355 منها 

المخزون التجاري النفطي في دول منطقة المحيط الهادي بحوالى 11 مليون برميل عن 

ال�صهر ال�صابق لي�صتقر عند 401 مليون برميل، منها 186 مليون برميل من النفط الخام و 

215 مليون برميل من المنتجات.
ارتفع المخزون التجاري النفطي في بقية دول العالم خالل �صهر مار�س 2017 بمقدار 

51 مليون برميل لي�صل اإلى 3130 مليون برميل، بينما انخف�س المخزون التجاري النفطي 
على متن الناقلت بمقدار 26 مليون برميل لي�صل اإلى 1190 مليون برميل. 

وبذلك يرتفع اإجمالي المخزون التجاري العالمى بحوالي 17 مليون برميل عن ال�صهر 

ال�صابق لي�صل اإلى 6155 مليون برميل، م�صجاًل بذلك ارتفاعاً بمقدار 182 مليون برميل 

عن م�صتويات ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

انخف�س المخزون اال�شتراتيجي في دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وجنوب 

اأفريقيا وال�صين خالل �صهر مار�س 2017 بحوالي 3 مليون برميل عن ال�صهر ال�صابق لي�صل 

برميل عن م�صتويات  مليون   11 بمقدار  ارتفاعاً  بذلك  برميل، م�صجاًل  مليون   1878 اإلى 

ال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

وبذلك ي�صل اإجمالي المخزون العالمي في نهاية �صهر مار�س 2017 اإلى 9223 مليون 

بنحو 11 مليون برميل مقارنة بال�صهر ال�صابق، و ارتفاعاً  برميل م�صجال بذلك انخفا�صاً 

بنحو 181 مليون برميل مقارنة بال�صهر المماثل من العام الما�صي. 

ويبين ال�صكل )8( والجدول )9( في الملحق م�صتويات المخزون المختلفة في نهاية �صهر 

مار�س 2017.

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر مارس 2017  )مليون برميل ( شكل - 8 
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ثانيا: سوق الغاز الطبيعي
1 - الأ�شعار الفورية و الم�شتقبلية للغاز الطبيعي في ال�شوق الأمريكي 

ارتفع المتو�صط ال�صهري لل�صعر الفوري للغاز الطبيعي الم�صجل في مركز هنري بال�صوق 

الأمريكي خالل �صهر اأبريل 2017 بمقدار 0.22 دولر لكل مليون )و ح ب( مقارنة بال�صهر 

ال�صابق لي�صل اإلى 3.10 دولر لكل مليون )و ح ب(. 

ولدى مقارنة المتو�صط ال�صهري ل�صعر الغاز الطبيعي بالمتو�صط ال�صهري لخام غرب 

تك�صا�س المتو�صط، يت�صح انخفا�س اأ�صعار الغاز الطبيعي بنحو 5.7 دولر لكل مليون )و ح 

ب(، كما هو مو�صح في الجدول )5(:

) دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( الجدول - 5

اآ�شيا اأ�شواق الغاز الطبيعي الم�شيل في �شمال �شرق   .2
 

ت�صتعر�س الفقرات التالية التطورات في اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل في اأ�صواق �صمال 

والم�صادر  وال�صين  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  كل  من  الم�صتوردة  والكميات  اأ�صيا  �صرق 

الرئي�صية لتلك الواردات و�صافي عائد ال�صحنات الفورية لم�صدري الغاز الطبيعي الم�صيل. 

1.2 اأ�شعار الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�س متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته اليابان في �صهر مار�س 

 7.70 اإل��ى  لي�صل  ال�صابق  بال�صهر  مقارنة  ب  ح  و  مليون  لكل  دولر   0.1 بمقدار   2017
دولر/ مليون و ح ب، وانخف�س متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته كوريا 

 7.79 اإلى  لي�صل  ال�صابق  بال�صهر  و ح ب مقارنة  لكل مليون  0.2 دولر  بمقدار  الجنوبية 

دولر/ مليون و ح ب، كما انخف�س متو�صط اأ�صعار الغاز الطبيعي الم�صيل الذي ا�صتوردته 

 6.89 اإلى  لي�صل  ال�صابق  بال�صهر  و ح ب مقارنة  مليون  لكل  0.09 دولر  بمقدار  ال�صين 

دولر/ مليون و ح ب. 

2.2 الكميات الم�شتوردة من الغاز الطبيعي الم�شيل
انخف�صت الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل في اليابان و كوريا الجنوبية 

وال�صين من الم�صادر المختلفة خالل ال�صهر بمقدار 101 األف طن اأي بن�صبة 0.7% مقارنة 

بال�صهر ال�صابق حيث و�صلت الكميات الم�صتوردة في �صهر مار�س 2017 اإلى 13.661 مليون 

طن.

* كما هو في مركز هنري.
* * تم تحويل خام غرب تك�صا�س اإلى مليون )و ح ب( على اأ�صا�س اأن البرميل يحتوي 5.80 مليون )و ح ب (.

http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  : الم�صدر

اأبريل

دي�شمربنوفمرباأكتوبر�شبتمرباغ�شط�سيوليويونيو مايو2016 
يناير

اأبريلمار�سفرباير2017

1.91.92.62.82.83.03.02.63.63.32.82.93.1الغاز الطبيعي *

7.18.18.47.77.77.88.67.99.09.19.28.68.8خام غ. تك�صا�س**

أسعار الغاز الطبيعي، وخام غرب تكساس في السوق األمريكي، 2017-2016
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 ويو�صح الجدول )6( الكميات الم�صتوردة من الغاز الطبيعي الم�صيل واأ�صعاره في كل 

من اليابان وكوريا الجنوبية و ال�صين خالل الفترة 2015 - 2017 :

 World Gas Intelligence امل�شدر:  اأعداد خمتلفة من

كميات وأسعار الغاز الطبيعي المسيل المستوردة في اليابان وكوريا والصين 2017-2015  الجدول - 6

متو�شط اأ�شعار ال�شتريادالكميات امل�شتوردة 

 )دولر / م و ح ب() األف طن (

ال�شنيكوريااليابانالإجمايلال�شنيكوريااليابان

201584850331411960613759710.210.68.6

20168276733257260171420416.96.96.5

724533382464130477.98.07.3يناير 2016

737029981801121698.07.86.9فرباير

795932821702129437.27.36.6مار�س

638221771861104206.46.66.6اأبريل

54552218142590985.96.06.3مايو

619324842146108236.05.76.0يونيو

64601918160499826.35.95.4يوليو

765519712257118846.76.36.0اأغ�شط�س

667122362527114347.16.86.1�شبتمرب

628231871838113077.27.36.7اأكتوبر

754534222659136267.17.56.8نوفمرب

754940263733153087.17.37.1دي�شمرب

830242943436160327.57.97.0يناير 2017

779036002372137627.98.07.0فرباير

814335271991136617.77.86.9مار�س
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3.2 م�شادر واردات الغاز الطبيعي الم�شيل
بلغت �صادرات ا�صتراليا اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين خالل �صهر مار�س 2017  

واردات  اإجمالي  29.6% من  بن�صبة  الأولى  المرتبة  لتاأتي في  4.046 مليون طن،  حوالي 

اليابان وكوريا الجنوبية وال�صين خالل ال�صهر، تليها ماليزيا بن�صبة 16.2% ثم قطر بن�صبة 

. %15
هذا وقد بلغت �صادرات الدول العربية اإلى اليابان و كوريا الجنوبية و ال�صين حوالي 

3.416 مليون طن لت�صاهم بما ن�صبته 25% من اإجمالي واردات تلك الدول خالل ال�صهر.

4.2 �شافي عائد ال�شحنات الفورية لم�شدري الغاز الطبيعي الم�شيل
وفيما يتعلق ب�صافي عائد ال�صحنات الفورية المحقق لعدد من الدول الم�صدرة للغاز 

الأولى محققة  المرتبة  رو�صيا في  فتاأتي  اأ�صيا،  �صرق  �صمال  اأ�صواق  الم�صيل في  الطبيعي 

تليها   ،2017 مار�س  �صهر  نهاية  و ح ب في  مليون  دولر/   4.90 �صافي عائد في حدود 

اأ�صتراليا وماليزيا ب�صافي عائد  اإندوني�صيا ب�صافي عائد 4.81 دولر/ مليون و ح ب، ثم 

و ح ب،  مليون  4.60 دولر/  لقطر  العائد  بلغ �صافي  فيما  و ح ب.  4.76 دولر/ مليون 
وللجزائر 4.27 دولر/ مليون و ح ب. 

ويو�صح الجدول )7( الدول الرئي�صية الم�صدرة للغاز الطبيعي الم�صيل اإلى اليابان وكوريا 

الجنوبية وال�صين، و�صافي العائد لها في نهاية �صهر مار�س 2017:

الدول الرئيسية المصدرة للغاز الطبيعي المسيل إلي اليابان وكوريا و الصين، وصافي العائد * الجدول - 7

�شافي العائد من بيع �شحنات الكميات الم�شتوردة

الغاز الطبيعي الم�شيل الفورية في 

ا�شواق �شمال �شرق اآ�شيا
) األف طن (

اليابان
 كوريا

الجنوبية
)دوالر / م و ح ب(االإجماليال�شين

81433527199113661اإجمالي الواردات، منها:

2131774114140464.76ا�شتراليا

158135028222134.76قطر

95988420720504.60ماليزيا

9664.81-664302اندون�شيا

8454.90-71767رو�شيا

*  عائدات الت�صدير مطروحاً منها تكاليف النقل ور�صوم الإتاوة.
 World Gas Intelligence الم�صدر:  اأعداد مختلفة من

في نهاية شهر مارس 2017
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* The OPEC basket of crudes )effective June 16, 2005( is 
comprised of Algeria›s Saharan Blend,  Iraq›s Basra Light, 
Kuwait Export,   Libya›s Es Sider, Qatar Marine, Saudi›s 
Arabian Light, UAE›s Murban,  Iran Heavy, Indonesia›s 
Minas, Nigeria›s Bonny Light, and Venezuela›s Merey.
Effective 1 January and  mid of October 2007,Angola’s 
Girassol and Ecuadorian Oriente crudes have been 
incorporated to become the 12th and 13th crudes comprising 
the new Opec Basket.As of Jan.2009, the basket excludes the 
Indonesian crude. As of Jan. 2016, the basket price includes 
the Indonesian crude. As of July 2016 the basket price 
includes the Gabonese crude.

*  ت�شم�������ل �شلة اأوب�������ك اعتبارا م�������ن 16 يونيو 2005 على الخام�������ات التالية : 

العرب�������ي الخفيف ال�شعودي، مزي�������ج ال�شحراء الجزائ�������ري، الب�شرة الخفيف،  

ال�ش�������درة الليبي،مورب�������ان االماراتي ، قط�������ر البحري، الخ�������ام الكويتي، االيراني 

الثقيل، ميري  الفنزويلي، بوني الخفيف النيجيري، خام مينا�س االندوني�شي.

واعتب�������ارا م�������ن بداية �شهر يناي�������ر ومنت�شف �شه�������ر اأكتوب�������ر 2007 اأ�شيف خام 

غيرا�شول االنغولي و خ�������ام اورينت. االكوادوري، و في يناير 2009 تم ا�شتثناء 

الخ�������ام االندوني�شي من ال�شلة، وفي يناير 2016 تم ا�شافة الخام االندوني�شي 

م�������ن جدي�������د،  وفي يولي�������و 2016 تم اإ�شافة الخ�������ام الجابوني اإل�������ى �شلة اأوبك 

لتتاألف من 14 نوعا من الخام.

االقت�شادية،  االدارة  للبترول،  الم�شدرة  العربية  االقطار  منظمة  الم�شدر: 

والتقارير اال�شبوعية لمنظمة الدول الم�شدرة للبترول )اأوبك(.
 Sources: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports.

اجلدول - 2:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك،  2016- 2017 

Table - 2: Spot Prices of OPEC  Basket 2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

2017 2016 ال�صبوع

Week 
ال�صهر

Month 2017 2016 الأ�صبوع

Week 
ال�صهر

Month

44.3 1 
   

يوليو

July

53.1 29.8 1 

 يناير 

January
43.0  2 52.1 25.7  2
42.7  3 52.1 23.7  3
40.2 4 52.5 26.9  4
39.1 1 

 

اغ�صط�س

August

52.9 29.2  1

 فرباير 

February
41.2  2 53.2 27.0  2
45.5  3 53.7 29.0  3
45.5 4 53.6 29.3  4
43.7  1

�صبتمرب

September

52.0 35.1 1

 مار�س 

March
42.7  2 49.2 35.2 2
42.5 3 48.7 35.8 3
43.1 4 49.5 34.8 4
47.5 1 

 اكتوبر 

October

51.6 34.2 1
  

ابريل

April

48.5  2 53.4 38.2 2
48.4  3 51.5 38.6 3
47.4 4 49.4 41.1 4
42.1 1 

 نوفمرب  

November

41.1 1

مايو

May
42.2  2 41.8 2
45.0  3 44.5 3
46.4 4 44.7 4
50.7 1 

 دي�صمرب 

December

47.1 1

 يونيو 

  June
51.9  2 45.1 2
52.0  3 46.0 3
53.1 4 45.3 4

20162017

26.552.4January يناير 

28.753.4February فرباير 

34.750.3March مار�س 

37.951.4April ابريل 

43.2May مايو 

45.8June يونيو 

42.7July يوليو 

43.1August اغ�صط�س 

42.9September �صبتمرب 

47.9October اكتوبر 

43.2November نوفمرب 

December دي�صمرب 

30.052.0First Quarter الربع الأول 

42.3Second Quarter الربع الثانى 

42.9Third Quarter الربع الثالث 

47.6Fourth Quarter الربع الرابع 

40.7Annual Average املتو�شط ال�شنوي 

اجلدول - 1: املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك* ، 2016 - 2017

 Table- 1: Weekly Average Spot Price of the OPEC Basket of Crudes*  2016 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(
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اجلدول - 3:  الأ�صعار الفورية ل�صلة اأوبك وبع�س اأنواع النفوط الأخرى 2017-2015

Table - 3:  Spot Prices for OPEC and Other  Crudes، 2015-2017   

)$/Barrel - دولر/ برميل(

�صلة خامات 

اأوبك

 OPEC
Basket

العربى 

اخلفيف

 Arab
Light

خليط   

ال�صحراء 

اجلزائري 

 Sahara
Blend

الب�صرة 

اخلفيف

 Basra
Light

الكويت 

Kuwait
Export

قطر 

البحري

Marine

موربان

الإماراتي

Morban

ال�صدرة 

الليبي

Es Sedra

دبى

Dubai
برنت

Brent
غ. تك�صا�س

WTI

49.549.952.847.948.250.753.951.451.052.448.7Axerage 2014متو�شط عام 2015

45.145.248.843.843.545.849.447.045.848.247.6Axerage 2015متو�شط عام 2016

26.526.431.324.723.927.031.629.826.830.831.5January 2016يناير 2016 

28.728.833.327.126.829.434.231.529.432.530.3Feburaryفرباير

34.734.739.433.433.035.540.037.535.238.537.8Marchمار�س

37.938.242.336.636.339.042.540.539.041.541.0Aprilاأبريل

43.243.547.742.141.644.147.145.844.346.846.8Mayمايو

45.846.349.044.644.546.449.347.346.348.348.7Juneيونيو

42.743.145.341.441.443.546.544.042.645.044.9July يوليو

43.143.546.442.041.943.446.344.943.645.944.8Augustاأغ�شط�س

42.942.747.141.941.243.546.445.743.746.745.2September �شبتمرب

47.948.349.846.847.048.151.248.748.949.749.9Octoberاأكتوبر

43.243.345.142.042.144.347.343.644.045.145.7Novemberنوفمرب

51.751.953.850.950.952.154.952.152.153.652.0Octoberدي�شمرب

52.452.354.81.751.553.456.053.153.754.652.5January 2017يناير 2017 

53.453.655.152.752.954.156.353.554.455.153.4Octoberفرباير

50.350.751.449.849.950.953.050.051.251.649.6Marchمار�س

51.351.651.850.850.852.454.351.052.352.651.1Aprilاأبريل

Source: OAPEC - Economics Department, and OPEC Reports. امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول،  االإدارة االإقت�شادية،  وتقارير اأوبك. 
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 Source: OPEC - Monthly Oil Market Report الم�شدر: تقرير اأوبك ال�شهري ، اأعداد مختلفة.

اجلدول  - 4:  املتو�صط ال�صهري لال�صعار الفورية للمنتجات النفطية فى ال�صواق املختلفة،  2015 - 2017

Table - 4: Average Monthly Market Spot Prices of Petroleum Products,   2015 -2017
)$ / Barrel - دولر / برميل(

الغازولني  املمتازال�شوق

Premium Gasoline
زيت الغاز* (50 جزء باملليون كربيت)

Gasoil (ppm Sulfur 50 )
زيت الوقود**  )1.0  كربيت(

 Fuel Oil )Sulfur 1 % (
 Market

 متو�صط

عام

2015

69.266.245.9Singapure�صنغافورة

Average
2015

75.566.040.2Roterdamروتردام
69.467.542.1Mediterraneanاملتو�صط

77.763.843.3US Gulfخ. اأمريكي

متو�صط عام 

2016

56.152.937.1Singapure�صنغافورة

Average
2016

63.653.334.1Roterdamروتردام
56.354.434.6Mediterraneanاملتو�صط

63.150.132.1US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2016

54.549.331.0Singapure�صنغافورة

Apr-16
66.449.627.8Roterdamروتردام
58.050.628.0Mediterraneanاملتو�صط

65.845.626.2US Gulfخ. اأمريكي

مايو

2016

59.156.035.8Singapure�صنغافورة

May-16
69.556.732.5Roterdamروتردام
61.157.933.7Mediterraneanاملتو�صط

68.752.832.0US Gulfخ. اأمريكي

يونيو

2016

59.159.038.6Singapure�صنغافورة

June-16
70.259.437.8Roterdamروتردام
62.760.437.0Mediterraneanاملتو�صط

69.156.735.2US Gulfخ. اأمريكي

يوليو

2016

51.954.838.4Singapure�صنغافورة

July-16
62.453.837.6Roterdamروتردام
54.955.036.9Mediterraneanاملتو�صط

63.450.634.1US Gulfخ. اأمريكي

اأغ�صط�س

2016

54.254.038.7Singapure�صنغافورة

Aug-16
64.154.336.8Roterdamروتردام
56.555.637.4Mediterraneanاملتو�صط

65.052.534.5US Gulfخ. اأمريكي

�صبتمرب

2016

58.055.141.1Singapure�صنغافورة

Sep-16
66.655.939.5Roterdamروتردام
59.457.040.0Mediterraneanاملتو�صط

64.153.736.3US Gulfخ. اأمريكي

اأكتوبر

2016

63.061.645.3Singapure�صنغافورة

Oct-16
70.161.843.8Roterdamروتردام
62.462.844.5Mediterraneanاملتو�صط

70.359.340.1US Gulfخ. اأمريكي

نوفمرب

2016

59.057.043.9Singapure�صنغافورة

Nov-16
64.657.341.0Roterdamروتردام
57.857.940.7Mediterraneanاملتو�صط

62.453.938.3US Gulfخ. اأمريكي

دي�صمرب

2016

66.764.151.7Singapure�صنغافورة

Dec-16
71.464.946.7Roterdamروتردام
64.965.448.8Mediterraneanاملتو�صط

71.861.045.5US Gulfخ. اأمريكي

يناير

2017

69.565.955.1Singapure�صنغافورة

Jan-17
73.865.150.6Roterdamروتردام
67.066.552.2Mediterraneanاملتو�صط

72.862.546.8US Gulfخ. اأمريكي

فرباير

2017

69.967.354.6Singapure�صنغافورة

Feb-17
75.766.149.7Roterdamروتردام
68.367.550.4Mediterraneanاملتو�صط

70.663.246.9US Gulfخ. اأمريكي

مار�س

2017

64.363.150.7Singapure�صنغافورة

Mar-17
70.162.244.9Roterdamروتردام
62.162.046.2Mediterraneanاملتو�صط

70.358.443.3US Gulfخ. اأمريكي

اأبريل

2017

67.765.052.5Singapure�صنغافورة

Apr-17
75.464.147.0Roterdamروتردام
68.165.448.0Mediterraneanاملتو�صط

76.360.044.6US Gulfخ. اأمريكي
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* حجم الناقلة يراوح  ما بني  230 اىل 280 األف طن �شاكن  
** حجم الناقلة يراوح  ما بني  270 اىل 285 األف طن �شاكن  

** حجم الناقلة يراوح  ما بني  80 اىل 85 األف طن �شاكن  

* Vessels of 230 - 280 thousand dwt.
** Vessels of 270 - 285 thousand dwt.
** Vessels of 80 - 85 thousand dwt.

 )Source: OPEC Monthly Oil Market Report )various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

* Vessels of 30 - 35 thousand dwt.

 .Source: OPEC Monthly Oil Market Report, various issues امل�شدر: اأعداد خمتلفة من التقرير ال�شهري ملنظمة اأوبك. 

اجلدول - 5 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام  2015 - 2017 

Table - 5 : Spot Crude Tanker  Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي(

             Direction
Period

البحر املتو�صط/

البحر املتو�صط ***

Med/Med ***

ال�صرق الأو�صط/ الغرب **

Middle East/West**
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*
 الجتاه     

الفرتة

Average 2015 108 38 65 متو�شط 2015

Average 2016 97 37 60 متو�شط 2016

Arpil 87 43 65 اأبريل

May 109 38 63 مايو

June 111 31 54 يونيو

July 82 26 43 يوليو

August 66 24 37 اأغ�صط�س

September 87 24 35 �صبتمرب

October 71 36 60 اأكتوبر

November 134 39 69 نوفمرب

December 115 49 81 دي�صمرب

January 2017 142 53 84 يناير 2017

February 103 37 71 فرباير

March 113 28 53 مار�س

Arpil 104 34 65 اأبريل

اجلدول - 6 :  اجتاهات اأ�صعار �صحن املنتجات النفطية، 2015 - 2017 

 Table - 6 : Product Tanker Spot Freight Rates,  2015 - 2017
)Point on World Scale - نقطة على املقيا�س العاملي (

Period
البحر املتو�صط / �صمال - غرب اأوروبا *

Med/N-WE *
البحر املتو�صط /  البحر املتو�صط *

Med/Med*
ال�صرق الو�صط / ال�صرق * 

Middle East/East*

الجتاه     

الفرتة

Average 2015 173 162 118 متو�شط 2015

Average 2016 146 136 100 متو�شط 2016

  April 182 172 100 اأبريل

  May 142 132 102 مايو

  June 143 133 96 يونيو

  July 131 121 101 يوليو

  August 123 113 111 اأغ�صط�س

September 108 99 89 �صبتمرب

October 117 110 85 اأكتوبر

November 140 130 76 نوفمرب

December 183 173 89 دي�صمرب

January  2017 198 183 124 يناير 2017

February 157 147 116 فرباير

  March 213 203 126 مار�س

  April 197 187 107 اأبريل

Direction

* حجم الناقلت يراوح ما بني  30 اىل 35 األف طن �شاكن  
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* Estimates .
Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty 
Reports.

اجلدول - 7 : الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2015 - 2017    

Table -7 : World Oil Demand  2015 - 2017
)Million b/d - مليون برميل/ اليوم (

* اأرقام تقديرية. 
امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، 

وتقارير ال�شناعة النفطية.

2017 *2016 2015 

الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  
املعدل

Av.
الربع الرابع 

Q -IV
الربع الثالث 

 Q -III
الربع الثاين 

 Q -II
الربع الأول

Q -I  

Arab Countries 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9  الدول العربية

OAPEC 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9  الدول الأع�صاء في اأوبك

Other Arab 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1  الدول العربية الأخرى

OECD 47.0 46.8 47.1 47.3 47.3 46.8 46.4 46.3 46.5 45.4 46.5  منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

North America 24.8 24.8 24.8 25.1 25.1 24.6 24.6 24.4 24.8 24.1 24.2  اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 13.7 14.0 14.0 14.4 14.4 13.6 13.8 13.7 14.1 13.6 13.5  اأوروبا الغربية

Pacific 8.6 8.1 8.3 7.7 7.6 8.6 8.0 8.3 7.6 7.7 8.8  املحيط الهادي

Developing Countries 31.6 31.3 31.3 31.8 31.3 31.0 30.9 30.8 31.4 30.6 29.9  الدول النامية

Middle East & Asia 21.0 20.5 20.8 21.0 20.7 20.6 20.3 20.3 20.6 20.0 19.6  ال�صرق الو�صط  واآ�صيا 

Africa 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0 4.0  افريقيا

America Latin 6.3 6.5 6.4 6.8 6.5 6.3 6.6 6.5 6.9 6.6 6.3  اأمريكا الالتينية

 China 11.5 11.5 11.9 11.5 11.5 11.1 11.1 11.1 10.7 11.1 10.4  ال�شني 

  FSU 4.6 4.7 5.1 4.7 4.4 4.5 4.6 5.0 4.7 4.3 4.5  االحتاد ال�شوفي�يتي)ال�شابق(

Eastern Europe 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7    اأوروبا ال�شرقية

World 95.4 95.1 96.2 96.0 94.1 94.1 93.7 94.0 93.9 92.0 91.9    العامل
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اجلدول - 8: العر�س العاملي للنفط و�صوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2015 - 2017

Table -8 : World Oil and NGL Supply, 2015-2017
)Million b/d - مليون برميل يوميا ( 

Sources: OAPEC -Economics Department and  Oil Indusrty Reports.

* Estimates .
** Data of 2015 include Indonesia which resumption its full membership in december 2015.
** Data of 2016 include Gabon which resumption its full membership in July 2016.

امل�شدر: منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرول - االإدارة االقت�شادية، وتقارير ال�شناعة النفطية

* اأرقام تقديرية. 
** بيانات عام 2015 ت�شمل اندون�شيا التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف دمي�شرب 2015.

** بيانات عام 2016 ت�شمل اجلابون التي عاودت االن�شمام اإىل املنظمة يف يوليو 2016.

2017 2016 * 2015
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I
املعدل

Average
 الربع 4

Q IV
 
 الربع 3

 QIII
 الربع 2 

QII
 الربع 1

Q I

Arab Countries 27.9 28.3 29.0 28.5 28.0 27.7 27.4 27.7 27.8 27.3 26.7 الدول العربية

OAPEC 26.6 27.0 27.7 27.2 26.7 26.4 26.1 26.4 26.5 26.1 25.3 الدول الأع�صاء في اأوبك

Other Arab 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 الدول العربية الأخرى

OPEC * *: 39.1 38.6 39.1 38.7 38.3 38.6 37.7 38.3 38.2 37.5 37.0 االأوبك * *:

Crude Oil 32.0 32.5 33.1 32.6 32.2 32.5 31.5 32.1 32.0 31.4 31.1 النفط اخلام

NGLs  +non conventional Oils 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1 6.0 6.0 6.2 6.2 6.2 6.0  �صوائل الغاز الطبيعي ونفوط غري تقليدية

OECD 25.4 24.8 25.2 24.6 24.2 25.4 25.3 25.6 25.3 24.9 25.2 منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

NorthAmerica 21.0 20.6 20.8 20.5 20.1 21.0 21.1 21.2 21.1 20.7 21.0 اأمريكا ال�صمالية

Western Europe 4.0 3.8 3.9 3.6 3.7 3.9 3.8 3.9 3.7 3.8 3.7 اأوروبا الغربية

 Pacific 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 املحيط الهادي

Developing Countries 12.3 12.2 12.4 12.3 12.1 12.1 12.2 12.0 11.9 12.0 12.1 الدول النامية

 Middle  East & Other Asia 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.1 4.9 4.7 4.6 4.7 4.7 ال�صرق الأو�صط ودول اآ�صيوية اأخرى

 Africa 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 افريقيا 

Latin America 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 اأمريكا الالتينية 

China 4.0 4.1 4.0 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 ال�شني

FSU 14.2 13.9 14.2 13.7 13.7 14.0 13.7 13.7 13.6 13.7 13.8 االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق

Eastern Europe 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 اأوروبا ال�شرقية 

Processing Gains 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 عوائد التكرير

World 96.3 95.9 97.0 95.6 94.8 96.5 95.6 96.2 95.8 94.9 94.7  العامل  
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1) Exculdes Oil at Sea.
2) Includes Oil at Sea and strategic reserves.

* ال ي�شمل النفط على منت الناقلت
** ي�شمل النفط على منت الناقلت واملخزون اال�شراتيجي

Oil Market Intelligence, April  2017   امل�شدر Sources: Oil Market Intelligence, April  2017

الجدول - 9: المخزون النفطي العالمي، في نهاية �صهر مار�س 2017

Table - 9 : Global Oil Inventories،March 2017
 )Month - End in Million bbl - مليون برميل في نهاية ال�صهر(

مار�س 2017

 Mar- 2017
فرباير 2017

Feb- 2017
التغري عن فرباير 2017

Change from  Feb- 2017
مار�س 2016

 Mar- 2016
التغري عن مار�س 2016

Change from Mar-  2016

158921Americas)11(16101621االأمريكتني:

694685965836Crudeنفط خام

Products(15)931)20(916936منتجات نفطية

100410Europe(12)10141026اأوروبا :

3478Crude)5(355360نفط خام

6572Products)7(659666منتجات نفطية

Pacific)20(421(11)401412منطقة املحيط الهادي 

Crude)10(1861851196نفط خام

Products(10)225)12(215227منتجات نفطية

301411Total OECD(34)30253059اإجمايل الدول ال�شناعية *

123512305120134Crudeنفط خام

Products(23)1813(39)17901829منتجات نفطية

31303079512959171Rest of the worldبقية دول العامل *

Oil at Sea)12(1202)26(11901216نفط على منت الناقالت

61556138175973182World Commercial 1املخزون التجاري العاملي *

186711Strategic Strategic(3)18781881املخزون ال�صرتاتيجي

9042181Total 2(11)92239234اإجمايل املخزون العاملي**
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